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EQAVET: QUANDO SURGIU?

O EQAVET foi concebido para melhorar a Educação e Formação Profissional (EFP) no espaço 
europeu, colocando à disposição das autoridades e dos operadores ferramentas comuns para
a gestão da qualidade.

O EQAVET foi desenvolvido pelos Estados-Membros em colaboração com a Comissão Europeia
e adotado pela Recomendação do Parlamento Europeu e do Conselho de 18 de junho de 2009,
devendo ser entendido no contexto mais lato dos objetivos estratégicos traçados pelo Conselho
em 12 de maio de 2009 para a cooperação europeia na Educação e Formação 2020:

EQAVET: QUAL A FINALIDADE?

Ao estabelecer um entendimento comum dos Estados-Membros sobre o que é a qualidade, o 
EQAVET aumenta a consistência, a transparência e o reconhecimento das qualificações e 
competências adquiridas em diferentes países e contextos de aprendizagem e assegura a 
confiança mútua, favorecendo a mobilidade dos formandos e dos trabalhadores.

O EQAVET centra-se na melhoria e avaliação de resultados da EFP em termos  de 
empregabilidade, de adequação da oferta à procura de EFP e de melhor acesso à
aprendizagem ao longo da vida (ALV )



EQAVET: EM QUE CONSISTE?

O EQAVET é um instrumento a adotar de forma voluntária pelos Estados-Membros que lhes 
permite documentar, desenvolver, monitorizar, avaliar e melhorar a eficiência da oferta de 
EFP e a qualidade das práticas de gestão:

Implica processos de monitorização regulares, envolvendo mecanismos de avaliação interna
e externa, e relatórios de progresso.

Estabelece critérios de qualidade e descritores indicativos que sustentam a monitorização e

produção de relatórios por parte dos sistemas e dos operadores de EFP.

Evidencia a importância dos indicadores de qualidade que suportam a avaliação, monitorização 
e garantia da qualidade dos sistemas e dos operadores de EFP.

EQAVET: COMPONENTES FUNDAMENTAIS

O EQAVET integra quatro componentes fundamentais :

Um ciclo de garantia  e melhoria da qualidade, constituído por quatro fases 
(planeamento, implementação, avaliação e revisão);



Quatro critérios de qualidade, aplicados às fases do ciclo de garantia e melhoria da

qualidade (um critério para cada fase do ciclo);

Descritores indicativos que especificam os critérios de qualidade, permitindo a sua

“operacionalização” e que estão definidos, quer ao nível do sistema de EFP no seu

todo, quer ao nível do operador de EFP;

Indicadores de referência que suportam a monitorização, a avaliação e a introdução de

melhorias face aos objetivos e metastraçados.



EQAVET: IMPLEMENTAÇÃO - EQUIPA
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EQAVET: IMPLEMENTAÇÃO – OBJETIVOS

A implementação do projeto EQAVET no agrupamento visa os seguintes objetivos:

Promover uma cultura de garantia e melhoria contínua da qualidade baseada em práticas de 
autoavaliação;

Garantir a articulação da política de garantia e melhoria contínua da qualidade com os objetivos
estratégicos;

Promover a adoção de procedimentos e práticas  associadas às principais componentes do Quadro 
EQAVET quatro fases do ciclo de qualidade, critérios de qualidade EQAVET e respetivos descritores
indicativos;

Recolher dados e analisar de forma sistemática e sistémica os resultados alcançados e refletir  
esse exercício na melhoria contínua das práticas de gestão;

Obter o selo EQAVET que comprova que o sistema de garantia da qualidade 
está alinhado com o Quadro europeu.

2020-2021 Escola/EQAVET/Guia_Alinhamento_QuadroEQAVET.pdf


EQAVET: IMPLEMENTAÇÃO – INSTRUMENTOS

https://www.eqavet.eu/


EQAVET: 

DOCUMENTO BASE

 No âmbito da implementação do sistema de 

certificação da qualidade alinhado com o Quadro 

EQAVET , foi elaborado este documento inicial de 

compromisso - o Documento Base, que pretende

ser um documento interno que promova a melhoria

contínua dos processos e resultados do ensino

profissional ministrado no AEVF.



EQAVET: PLANO DE 

AÇÃO

 O presente Plano de Ação, elaborado na 

sequência das opções especificadas no referido 

Documento Base, contempla, designadamente, as 

atividades a desenvolver, os recursos humanos a

envolver e respetivos papéis e responsabilidades, 

os recursos materiais a afetar, os resultados 

esperados e as estratégias de 

comunicação/divulgação necessários à 

implementação do sistema



EQAVET: IMPLEMENTAÇÃO - FASES

 Etapa A – Definir e planear 

o processo de alinhamento 

com o quadro EQAVET

 Desenvolver o processo de 

alinhamento com o quadro 

EQAVET

 Relatar o processo de 

alinhamento com o quadro 

EQAVET



EQAVET: INDICADORES

INDICADOR 4a – TAXA DE CONCLUSÃO EM CURSOS DE EFP











INDICADOR 5a – TAXA DE COLOCAÇÃO APÓS CONCLUSÃO DE CURSOS EFP









INDICADOR 6a – TAXA DE DIPLOMADOS A EXERCER PROFISSÕES

RELACIONADAS COM O CURSO/ÁREA DE ENSINO E FORMAÇÃO





INDICADOR 6B3 – GRAU DE SATISFAÇÃO DOS ENPREGADORES





EQAVET: RESUMO



OBRIGADO PELA 
VOSSA ATENÇÃO


